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Дана: 21.07.2020. 

Дел. бр.:5.2.- 17014 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
                     

 

Назив Наручиоца: ЈКП ,,Водовод и канализација“ Нови Сад 

Адреса Наручиоца: Масарикова бр. 17 Нови Сад 

Интернет страница Наручиоца: www.vikns.rs 

Врста Наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа 

Врста предмета: Јавна набавка велике вредности – отворени поступак 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка добара  – 

Набавка електроматеријала. 

Назив и ознака из речника набавке: Електричне машине, апарати, опрема и потрошни 

материјал,; расвета – 31000000 

Уговорена вредност: 12.000.000,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу Уговора: „економски најповољнија понуда“. 

Како се ради о добрима чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, 

конкурсном документацијом је одређено да су количине из Техничке спецификације 

оквирне и служе само за вредновање – оцену  понуда, док ће се стварна количина добара 

испоручивати по јединичним ценама из Обрасца структуре цена у мери коју дефинишу 

стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.  Наручилац је у 

Моделу уговора унапред дефинисао да се уговор закључује на процењену вредност 

предметне јавне набавке, односно на износ од 12.000.000,00 динара без пдв-а.  

У случају да је укупно понуђена цена која је дата на бази наведених оквирних 

количина већа од износа процењене вредности ове јавне набавке, понуда ће бити 

оцењена као неприхватљива. 

Број примљених понуда: 2 понудe. 

Понуђена цена: 

                    -  Највиша: 13.510.314,00 динара без ПДВ-а.(Укупна понуђена цена дата на бази    

                       оквирних количинабез ПДВ-а.) 

                    -  Најнижа: 7.714.841,00 динара без ПДВ-а.( Укупна понуђена цена дата на бази    

                       оквирних количинабез ПДВ-а.) 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

                    -  Највиша: 7.714.841,00 динара без ПДВ-а.( Укупна понуђена цена дата на бази    

                       оквирних количинабез ПДВ-а.) 

                    -  Најнижа: 7.714.841,00 динара без ПДВ-а.( Укупна понуђена цена дата на бази    

                       оквирних количинабез ПДВ-а.) 

Датум доношења Одлуке о додели Уговора: 03.07.2020. године 

Датум закључења Уговора: 20.07.2020. године 

Основни подаци о добављачу: „Romax-trade” doo, Нови Сад, Доситејева 2 текући рачун 

бр. 340-11004048-87 код Erste банке, са матичним бројем: 08518815, ПИБ: 100731745 чији је 

законски заступник Горан Родић.   

Период важења Уговора: Овај уговор се закључује на одређено време и то на период од 

најдуже 12 месеци од дана закључења уговора. Као датум закључења уговора, уговора се 

датум наведен у деловодном печату Купца. ѕ 

Остале информације: Нема                                                                                               

http://www.vikns.rs/

